نـشـرة إخـاء الشهر ية
نشرة داخـلية تـصـدر عن المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخــاء»

يــنــايـر2022

 2022إلنجاز يتنامى
ً
حـافــــا باإلنجـــازات فـــي
بحمـــد اللـــه وتوفيقـــه كان العـــام 2021
غد مشـــرق ألبنائنا األيتام ونحن في
مســـيرة إخـــــاء التمكينية نحو ٍ
إخــــاء عقدنـــا العزم علـــى أن يكون العـــام  2022عام إنجــــاز يتنامى
فـــي خدمـــة األيتـــام ذوي الظـــروف الخاصـــة لإلســـهام بكفـــاءة
وفعاليةفـــي بنـــاء شـــخصياتهم ليتحقـــق لهـــم االســـتقرار الحياتي
ً
ســـعيا الســـتقاللهم التـــام ويســـهموا في بنـــاء هذا
واالجتماعـــي

الوطـــن المعطـــاء وطـــن الخيـــر والنمـــاء بقيـــادة خـــادم الحرميـــن
الشـــريفين وولـــي عهـــده األمين.

األمين العام

صالح بن خليف الدهمشي

األخبــــــار
سمو محافظ األحساء يستقبل األمين العام
للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام «إخاء»

إخــاء  -اإلدارة العامة
استقبل صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي ،محافظ األحساء األمين
العام للمؤسسة الخيرية لرعاية األيتام إخاء صالح الدهمشي والوفد المرافق له،
واستمع سموه لشرح عن المؤسسة وأهدافها ودورها في تمكين األيتام من ذوي
الظروف الخاصة وتحسين جودة حياتهم وما توفره الدولة من دعم كامل يضمن
لهم استقرارهم في المجتمع.
وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من
أفراد المجتمع واأليتام ،وتقديم جميع الخدمات لهم.

أمين عام منطقة عسير في زيارة إلخاء

إخــاء  -منطقة عسير
زار سعادة أمين منطقة عسير د .وليد الحميدي فرع إخاء في منطقة عسير للتعرف
على الخدمات المقدمة لأليتام ،وقدم سعادته مجموعة من المبادرات لدعم برامج
المستفيدين وتحسين جودة حياتهم.

زيـارة إخـاء الشرقية
فرع اإلحـسـاء

فـــي زيـــارة تفقديـــة ســـعادة األميـــن العـــام يـــزور إخـــــاء الشـــرقية لمتابعـــة
ســـير العمـــل ومقابلـــة األبنـــاء والمشـــرفين ،حيـــث تمـــت مناقشـــة العديد
مـــن الموضوعـــات والملفـــات المتعلقـــة باألبناء ،كـمــــا وقع ســـعادته خالل
الزيـــارة عـــدد مـــن االتفاقيات التي تهدف إلـــى توظيف األبنـــاء ودعم برامج
المؤسســـة المقدمـــة لخدمتهـــم عـــن طريق االســـتقطاع.

شراكة مع جمعية البر بمنطقة األحسـاء

شـــراكة نوعيـــة مـــع جمعية البـــر بالمنطقة باألحســـاء بحضـــور أمين

عـــام الجمعيـــة م .صالـــح آل عبدالقادر ،تهـــدف إلى توظيـــف األبناء

وتقديـــم عدد مـــن االستشـــارات في العمـــل الخيري.

شراكة مع فندق الكوت التراثي

ً
ممثال باألستاذ عمر العصفور،
شراكة مع فندق الكوت التراثي
تهدف إلى توظيف األبناء واالستفادة من مرافق الفندق.

شراكة مع تموينات جوهرة السلمانية

شراكة استقطاع مالي لصالح أبناء إخاء مع تموينات جوهرة السلمانية
ممثلة بمالكها األستاذ أنس العدساني

شراكة مع شركة الطريق الوحيد لتأجير السيارات

شراكة استقطاع مالي لصالح أبناء إخاء مع شركة الطريق الوحيد لتأجير
السيارات ممثلة بمالكها األستاذ عبدالمحسن العرفج

األيام العالمية

اتفاقيات إخـاء الشرقية
فرع الدمــام

توقيع اتفاقية توظيف واستقطاع مالي

مع مـركـز الخلـيـج اآلسيـوي الطبـي بالجبيـل

توقيع اتفاقية تعاون وتوظيف
مع مطاعم مشويات العنابي

فعــاليــات

أبـنـاء إخـــاء في زيارة لمهرجان
الملك عبد العزيز لإلبـل

مـبـادرة

أبنـ ــاء إخـ ــاء يشـ ــاركون فـ ــي مجموعـ ــة مـ ــن المبـ ــادرات الهادفـ ــة
للمحافظـ ــة على البيئـ ــة والتي أقامها نادي المحمـ ــل وديوانية آل

حسـ ــين التاريخيـ ــة فـ ــي محافظـ ــة ثادق.

البيوت االجتماعية
استضافات

استضافة الشيخ  /إبراهيم التويجري ،لتقديم محاضرة عن التجارب
اإليجابية الحياتية ألبناء البيت النموذجي (الشهداء).

استضافة الشيخ  /عادل الكلباني ،وسعادة العميد  /بندر ال عامر،
للتعريف عن خدمات المؤسسة وتقديم محاضرة عن اإلعتماد

على النفس والتجارب الحياتية ألبناء البيت النموذجي (ظهرة لبن).

تـكــريــم

إخاء الرياض تكرم رئيس مجلس إدارة شركة العبية صاحب
السمو األمير /سلمان بن فيصل آل سعود ،بصك وقفي
ً
تقديرا لدعمه لبرامج ومبادرات إخاء

ً
تقديرا لتبرعها
كرمت إخاء الرياض الشركة العربية للعود بصك وقفي،

بمبلغ  20ألف لصالح المؤسسة .وذلك خالل مشاركة إخاء بركن تعريفي
بمهرجان العبية للخيول.

كرمت إخاء الرياض فارس المنتخب السعودي لفروسية قفز الحواجز
عبدالرحمن الراجحي ،نظير دعمه للمؤسسة بمهرجان العبية للخيول.

أبـــنـــاؤنــا

مشاركة االبن فهد عبد العزيز بقصيدة
مؤثرة أمام محافظ محافظة ثادق

لمشاهدة الفيديو

مع الشكر والتقدير

للمبدع جابر دوشي (إخــاء جــازان)
لمشاهدة الفيديو

انـفـوجـرافـيـك

